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PO[TOVANE
KOLEGINICE I KOLEGE,
ЗАХВАЛНА САМ ШТО ИМАМ ПРИЛИКУ ДА
ИЗРАЗИМ ЗАДОВОЉСТВО КОЈЕ ОСЕЋАМ НА
КРАЈУ ЈЕДНЕ УСПЕШНЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ,
КОЈУ ЈЕ ИМАЛА ФКС У РАДУ СА СВОЈИМ
ЧЛАНСТВОМ.
НИСМО СЕ УМОРИЛИ ОД РАДА СА ВАМА.
РАЗВИЛИ СМО СПОСОБНОСТ ДА ПРЕУЗМЕМО
КОНТРОЛУ НАД СВАКОМ ИНФОРМАЦИЈОМ,
РАЗГОВОРОМ И СИТУАЦИЈОМ КОРИСТЕЋИ
РАЗЛИЧИТЕ „АЛАТЕ“ КАКО БИСМО СВЕ ОРГА7
НИЗОВАЛИ У ФУНКЦИЈИ КОЈА ИМА ЗА ВАС
ЗНАЧАЈ.
НИСМО ЖЕЛЕЛИ ДА ВАС ИЗНЕВЕРИМО, ДА
УПРАВЉАМО ВАМА, А ПОНАЈМАЊЕ ИСКО7
РИШЋАВАМО ИЛИ ЛАЖЕМО. ПРОЦЕЊИВАЛИ
СМО ВАШЕ ПОТРЕБЕ НА ЈЕДНОСТАВАН НАЧИН
И ОДРЕЂИВАЛИ ПРИОРИТЕТЕ КОЈИ СУ БИЛИ НА
ВАШОЈ СТРАНИ.
НА ТАЈ НАЧИН СУГЕРИСАЛИ СМО ВАМ ПРОФЕ7
СИОНАЛНО ДА ПРЕУЗМЕТЕ КОНТРОЛУ НАД
СВОЈОМ СИТУАЦИЈОМ И НАВЕДЕТЕ ЉУДЕ ДА
ЧИНЕ ОНО ШТО ВИ ЖЕЛИТЕ. ЈЕДНОСТАВНО
ТРУДИЛИ СМО СЕ ДА ВАМ ЛИЧНИ И ПРОФЕ7
СИОНАЛНИ ЖИВОТ БУДЕ ЈЕДНОСТАВНИЈИ.
ЖЕЛИМО ДА У НАРЕДНОЈ 2009. ГОДИНИ
БУДЕТЕ И ДАЉЕ СА ВАШОМ КОМОРОМ, ДА
УЧИТЕ КАКО ДА СЕ ПОСТАВИТЕ У ПРОФЕСИ7
ОНАЛНИМ И ЖИВОТНИМ СИТУАЦИЈАМА КОЈЕ
ВАС НАЈВИШЕ БОЛЕ И ЉУТЕ, КОЈЕ КОД ВАС
ИЗАЗИВАЈУ РЕВОЛТ, ФРУСТРАЦИЈЕ, И КОЈЕ СУ
ВАМ НАЈВАЖНИЈЕ КАО И КАКО ЋЕТЕ У ЊИМА
СВАКИ ПУТ ДА ПОБЕДИТЕ.
НИКАДА НЕ ТРЕБА ДА ЗАБОРАВИТЕ ДА ЈЕ У
ЉУДСКОЈ ПРИРОДИ ДУБОКО УСАЂЕНА ПОТРЕ7
БА ЗА СКЛАПАЊЕМ ПРИЈАТЕЉСТАВА КОЈА
ИМАЈУ ПЕРСПЕКТИВУ ЗА ДОБРА ПАРТНЕРСТВА.
У ТО ИМЕ, СРЕЋНА ВАМ И УСПЕШНА НОВА
2009. ГОДИНА!

ZLATA @UVELA
DIREKTORKA FKS

Pozdravna re~ direktorke
Komore na ograncima
Поштовани,
поступак лиценцирања као део процеса
промена и унапређења фармацеутског сектора Србије, Фармацеутска комора Србије,
као независна и професионална организација, спроводи по закону и жели да створи амбијент у коме ће општа и стручна јавност препознати принципе етике, правичности и аутономије које она заступа у функционисању здравственог система Србије.
Прихватањем концепта савременог
друштва, чија је основна вредност човек, а
здравље људи и квалитет њиховог живота
универзална и нова вредност, за њен рад
постали су заинтересовани грађани, друштвена, државна и политичка структура.
Лиценцирани фармацеут својим знањем, искуством и законским овлашћењима
представља кључни фактор у свим “инвестицијама” за боље здравље људи и сигурнију будућност демократске Србије.
Улога фармацеута који има дозволу за
самосталан рад у систему здравствене заштите заснована је на научним сазнањима из
фармацеутских и медицинских наука, са
доказима у пракси, вештинама превенирања болести и промоцији здравља кроз
организоване напоре друштва.
Само такав фармацеут може да испуни
све захтеве у друштвено-одговорном пословању апотеке као здравствене установе.
Послови који се обављају у апотеци су јавни и представљају специјализован део њеног односа с јавношћу а које има за циљ
изградњу и неговање веза са корисницима
њених услуга.
Зато је друштвена заједница индиректно
делегирала свој надзор лиценцираним
фармацеутима да преко своје коморе дају
гаранције за квалитет рада фармацеута у
пракси и стално испитују и унапређују
квалитет тог рада.
У часу када 2130 фармацеута широм Србије буду добијали лиценце за рад изговориће заклетву којом ће се свечано обавезати и обећати да ће свој позив обав-

љати часно, достојанствено, савесно, по законима човечности и у складу са начелима
исказаним у Етичком кодексу фармацеута
Србије. Они ће то изјавити слободно, свесни одговорности које им друштво као
здравственим радницима поверава, и
потврдити спремност трансформације традиционалног односа фармацеута и друштва у савремене регулаторне односе.
Поштоване колегинице и колеге, у име
Скупштине Фармацеутске коморе Србије,
Управног одбора, као и у своје лично име,
примите најсрдачније честитке за прве додељене лиценце, са жељом да ће већ од сутра ваш лични и професионални живот бити
обогаћен правим вредностима.

Zlata @uvela
direktorka Farmaceutske komore Srbije

VA@NO
OBAVE[TEWE
Сви редовни чланови Фармацеутске
коморе Србије који су добили решење
о упису у Именик Фармацеутске
коморе Србије, или који су у поступку
добијања истог и који до 31. децембра
2008. године поднесу документацију
потребну за издавање лиценце, могу
очекивати доделу лиценце до 15.
марта 2009. године са истим датумом
издавања и важења лиценце као и код
прве групе издатих лиценци (01. јануар
2009. године - 31. децембар 2015.
године).
Они редовни чланови Фармацеутске коморе Србије, који до 31. децембра 2008. године не испуне горе наведене услове, неће ући у процедуру
издавања лиценце са горе назначеним
датумима издавања и важења.
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Организац
новинаре и
у вези дод
фармацеу
Verica Dugan / saradnik FKS

21.

новембра 2008. у 13 часова у
просторијама Фармацеутске
коморе Србије (ФКС), одржана је
конференција за новинаре. ФКС се
обратила општој и стручној јавности
да би је обавестила о церемонији додела првих лиценци за фармацеуте
Србије по огранцима коморе. Подршку припреми стратегије обраћања медијима је дала агенција за пословни консалтинг „Фармер&Спаић“.
Учесници конференције за новинаре су били:
- Злата Жувела, директорка ФКС
- Дубравка Мартинов, председница
скупштине ФКС
- Небојша Јорговановић, председник
Управног одбора ФКС
- Ивана Опачина, председница
Огранка Београд и
- Верица Дуган, модератор конференције.
ФКС је обезбедила брендирање
простора и део материјала за press kit
(публикације „Правни прописи о
апотекарској делатности“, „Етика и
право у фармацији“, као и текст заклетве, коју ће полагати фармацеути
приликом доделе лиценци).
За потребе конференције за медије, креирана је листа новинара националних ТВ и радио станица, дневних и недељних новина, часописа,
вебсајтова и специјализованих медија, са посебним акцентом на нови6 Апотекарска пракса 77 • нов. - дец. 2008

ија конференције за
медијске активности
еле првих лиценци
тима Србије
наре, који извештавају о здравству.
У свом обраћању Злата Жувела, директорка ФКС, говорила је о поступку лиценцирања као делу процеса промена и унапређења фармацеутског сектора. Осврнула се
на тренутно стање, као и професионалне
стандарде и законске услове који прате
транзицију конвенционалног у модерног
фармацеута. Нагласила је, између осталог,
да је поступак лиценцирања суштински корак у процесу промене и унапређења фармацеутског сектора уопште, а издавање лиценци услов за регулисање фармацеутске
делатности.
Председница скупштине ФКС Дубравка
Мартинов је говорила о важности процеса
лиценцирања за саме фармацеуте, али и за
крајње кориснике – пацијенте, нагласивши
да процес лиценцирања доприноси
унапређењу квалитета здравствене заштите
и безбедности пацијената у Републици
Србији и да је лиценцирање у функцији
континуиране едукације законски регулисана потреба струке.
Председник Управног одбора ФКС,
Небојша Јорговановић је представио улогу
УО ФКС у поступку лиценцирања и саме
фазе поступка, са освртом на важност одлука Управног одбора, које су пратиле цео
процес.
У име свих огранака ФКС, председница
Огранка Београд Ивана Опачина, обратила
се присутним новинарима, говорећи о
децентрализацији ФКС и важности организације лиценцирања по огранцима. Пред-

ставила је све огранке и најавила свечане
церемоније првог круга додела лиценци,
који отпочиње 23. новембра у Новом Саду,
а завршава се 13. децембра 2008. у Београду.
Присутни новинари су активно учествовали у другом делу конференције, постављајући питања у вези са лиценцирањем и
променама које се очекују. Конференцију је
пропратило 19 новинара из штампаних и
електронских медија. Новинари су сам догађај медијски оценили као значајан у промовисању унапређења фармацеутског сектора.
До 25. новембра је идентификовано 30
медијских објава (агенције Танјуг, Бета,
Фонет, дневни листови, интернет портали,
радио станице, ТВ станице РТС, Студио Б и
др.). Неки од медија су и раније извештавали о лиценцирању здравствених радника, па су изразили интересовање да прате
даљи развој проблематике и периодично
извештавају о конкретним активностима,
које ће у будућности бити спровођене. Важно је напоменути да је дан раније, 20. новембра, у циљу што веће медијске видљивости догађаја, директорка ФКС Злата
Жувела гостовала на ТВ Студио Б у емисији
„Београде, добар дан“ и најавила одржавање конференције за новинаре.
Комплетно саопштење ФКС „Унапређење
здравственог система“, дато 21.11.2008. које
се односи на издавање првих лиценци фармацеутима, можете погледати на сајту
коморе www.farmkom.rs.
Апотекарска пракса 77 • нов. - дец. 2008
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Заклетва за фармацеуте чланове
Фармацеутске коморе Србије:

Beograd, 11.8.2008.

Eti~ki normativ
sa dugom tradicijom

vi}, ~lan Redakcije ~asopisa “Apotekarska praksa“

Du{anka Krajnovi} / Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
риликом добијања лиценце за рад
чланови Фармацеутске коморе Србије
полагаће фармацеутску заклетву промотивним читањем текста заклетве који доносимо
у прилогу. Када фармацеут приступа заклетви, он или она обавезује се да ће се понашати достојанствено као фармацеут, и
обећава да ће се у обављању свог позива
придржавати принципа професионалне
етике исказаних у Етичком кодексу. Заклетва је свечана изјава (обећање) дата у одређеној форми и на одређен и посебно
прописан начин, којом једно лице тврди да
је говорило или ће говорити истину о одређеној ствари, или да ће савесно вршити
примљену дужност или извршавати оно
што је обећало. Сам чин изговарања текста
заклетве има за циљ да подстиче развој
професионализма и посвећености хуманости, и да опомиње на велико бреме одговорности које фармацеутска професија са собом носи.
Фармацеутска заклетва као и професионални етички кодекс представља једну врсту етичког норматива који доносе и усвајају
сталешка и струковна удружења фармацеута. Тиме се заправо чланство удружења
обавезује да ће се у вршењу дужности придржавати начела професионалне етике исказаних у самом кодексу те је заклетва по
правилу у далеко краћој форми од самог
кодекса. Уобичајено је да се заклетва полаже приликом добијања лиценце за рад,
како би се овај завет професионалности
трајно урезао у сећање, нарочито оних који
тек улазе у фармацеутску професију.
Ова новина која ће као и додела лиценци и упис у именик Фармацеутске коморе
постати уобичајена пракса Коморе, постоји
у многим развијеним земљама запада, посебно у англосаксонској фармацеутској
пракси. Оригинална идеја заклињања и полагања заклетви потиче из далеке прошлости здравствене струке када су апотекарска
и лекарска професија биле сједињене у једно занимање, а лечењем и израдом лекова
бавили се лечитељи односно лекаро-апотекари. Стога је пракса полагања заклетве
присутна данас код свих здравствних професија и није карактеристична само за фармацеутску струку. Доктори медицине и сто-

матологије приликом дипломирања или
ступања на дужност данас полажу Женевску
ревизију Хипократове заклетве, а све до
1948. године полагали су Хипократову заклетву. Овај етички норматив везан за име
славног лекаро-апотекара Хипократа, настао је у античкој Грчкој и полагао се приликом уписа у медицинску школу. Сам Хипократ није аутор заклетве јер ју је и он полагао приликом ступања у ред асклепијада
на Косу, али је он записао и сачувао од заборава, па је тако и остала позната под његовим именом.
Након раздвајања фармације од медицине Салернским едиктом 1240. год. фармацеути су усвајали посебне заклетве па
би се могло рећи да су апотекарска заклетва као једна врста етичког норматива и њена историја тесно повезани са историјом
фармацеутске професије. Прва права апотекарска заклетва забележена је у Медицинском статуту Монпељеа из 1180. год. и
може се сматрати претечом касније донетих заклетви у Арлу, Марсељу, Авињону,
Венецији, Нирнбергу и другим европским
средњовековним градовима. Апотекари су
полагали ову заклетву пред градским властима након положеног мајсторског испита,
односно испита из апотекарске вештине. У
том периоду она је представљала свечану
гаранцију да ће се апотекар као градски
службеник обавезати да испуни своје дужности, пре свих уредно снабдевање лековима и бригу о здрављу грађана. У заклетви коју су полагали париски апотекари у
периоду од 14. до 16. века они су имали
обавезу да дају тачно оно што је лекар прописао, само онда када су рецепти у сагласности са правилима струке (1). Као најстарија формулација која обухвата основне појмове о моралном и савесном понашању и
одговорностима у вршењу апотекарске
струке, заклетва за апотекаре била је везана за завршетак школовања и/или почетак професионалног рада, а из ње су настале и академске заклетве које су полагали
студенти фармације на почетку или на крају
академских студија. У неким развијеним
друштвима (САД, Канада) обичај полагања
заклетве за студенте фармације одржао се
до данас и упражњава се у оквиру >

наставак на следећој страни
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церемоније познате под називом “додела
белих мантила”.
И на просторима Србије у 19. и првој
половини 20. века фармацеути су полагали
“заклетву на дужност и звање” приликом
ступања на дужност у државној пракси. Први пут се заклетва за апотекара у Србији
помиње у документима везаним за отварање филијалне државне апотеке у Крагујеву 1842. год., али због бурних историјских догађаја до отварања апотеке дошло је
тек 10 година касније па је тек тада апотекарска заклетва ушла у фармацеутску праксу. Ово је уједно и најстарија форма апотекарске заклетве на српском језику, те је доносимо у интегралној верзији у оригиналу.
Њу је 1852. год. положио mr. ph. Ђорђе Богдановић када је именован за провизора Филијалне државне апотеке у Крагујевцу (1).
Оригинални документ заклетве гласи:
“Ја доле потписани заклињем се свемогућим Богом пред његовим светим Крстом и Јеванђељем, да ћу Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србском Александру Карађорђевићу на сваком
месту и у свако време веран бити, да ћу
земаљским законима и санитетским уредбама и прописима постојећим и у будуће
издатим се могућим инштрукцијама неодступно повиновати се, художество и дужност моју из ове проистичуће послове, свагда верно, приљежно и точно извршавати,
поверено ми Правителствено добро у
Апотеки филијалној наодеће се штедити и
чувати и о њима истинит и точан рачун давати, лекове сходно прописаним лекарским
рецептима именом, мером и тежином без
икаквог преиначенија правити, да силовите
и опасне и састваљене лекове без лекарског
знања нећу издавати, да ћу се лечења и
тога ради посећивања болесника изузимајући само неодложну нужду уздржавати и
још мање отровне ствари изван прописаног
начина сам, или други издавати, и да ћу се
вобште тако владати, као што чистом и
поштеном апотекару пристои и настојавати
да се и мени подчињени добро владају.
Тако ми Бог помогао као што ја ову заклетву
набљудавао будем и тако, да могу о том
дати одговор на страшном Суду. Закључујући ову моју Заклетву, целивам Слово и
Крст Спаситеља нашег. Амин.”
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У Краљевини Југославији кандидат који
је положио дипломске испите, завршио
двогодишњу праксу у апотеци и са успехом
положио државни стручни испит, стицао је
звање магистра фармације тек пошто би
положио заклетву пред деканом, једним
професором и чланом комисије за полагање државног апотекарског испита, да би
био промовисан у стечено звање (Према
Уредби Фармацеутског одјела Филозофског
факултета Свеучилишта Краљевине СХС у
Загребу, члан 14. из 1928. год.). У послератној Југославији заклетва као норматив се
изгубила из фармацеутске праксе да би се
почетком овог века поново установила у неким земљама у окружењу и коначно поново појавила и фармацеутској пракси на територији Србије.
Увођењем заклетве уз постојећи Етички
кодекс фармацеути чланови ФКС показали
су високу самосвест о друштвеној одговорности за бригу о здравственој заштити и
спремност да се у обављању професионалне делатности, а ради очувања угледа и
достојанства професије, придржавају одређених етичких начела у односима и понашању. Иако се етички нормативи постављају као доминантан модел професионалног понашања, сваки фармацеут, у свом
деловању наступа као независна особа. У
приватном животу свако од нас се руководи својим личним моралним вредностима
које не би требало да компромитују професију којом се бавимо и на било који начин
доведу у питање поверење које друштвена
заједница има према фармацеутској професији.
Као аутор текста заклетве и етичког кодекса ФКС надам се да ће правила дата
овим нормативима послужити као известан “етички компас” у лавиринту проблема
везаних за систем здравствене заштите и
да ће их фармацеути у практичној примени и сами допунити личним вредностима и оплеменити властитом културом,
чувајући харизматичност, племенитост и
људскост коју фармацеутска професија са
собом носи.

ЛИТЕРАТУРА
1. Паројчић Д. Развој етике у фармацији
од теоприје до савремене фармацеутске
праксе. Констити: Београд, 2006.

Jovanka Franeta / predsednica Ogranka Vojvodina
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а великим задовољством Вас обавештавамо да
је 23. новембра 2008. године у Новом Саду
одржана церемонија доделе лиценци члановима
Фармацеутске коморе Србије из Огранка Војводина. Фармацеути Војводине имали су посебну част и
привилегију да приме прве лиценце за фармацеуте чланове Фармацеутске коморе Србије. Своје прве лиценце добило је 527 фармацеута који раде у
здравственим установама и приватној пракси у Војводини.
Свечаној церемонији присуствовали су гости из
Министарства здравља Србије, покрајински секретар за здравство, директорка ФКС, председница
Фармацеутског друштва Србије, декан и професори Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду и Одсека за фармацију Медицинског
факултета у Новом Саду, чланови Управног одбора
ФКС, председнице огранака ФКС, представници
градских управа градова Војводине, представници
комора здравствених радника из Војводине и
представници здравствених установа и пословних
партнера произвођача и дистрибутера лекова.

Почетак свечаности доделе лиценце
члановима Фармацеутске коморе
Србије, Огранак Војводина

Председништво (с десна на лево): г7ђа
Дубравка Мартинов, председница
Скупштине ФКС, г7дин Небојша
Јорговановић, председник Управног
одбора ФКС и г7ђа Јованка Франета,
председница Огранка Војводина

Г7ђа Јованка
Франета,
председница
Огранка Војводина,
као домаћин ове
свечаности прва је
поздравила скуп

Прву лиценцу коју је добио
најстарији фармацеут уручио је
г7дин Томислав Стантић, државни
секретар Министраства здравља
Републике Србије

Г7дин Атила Ченгери, покрајински секретар за
здравство, уручује лиценцу члану Скупштине ФКС

наставак на следећој страни

Додели лиценци претходило је полагање
Заклетве за фармацеуте чланове Фармацеутске коморе Србије чиме се традиција
полагања заклетве која се угасила у послератној историји Србије поново установила.
Част да прими прву лиценцу припала је дипломираном фармацеуту Вилагош Фриђошу, фармацеуту који 43 године ради у
апотекарској пракси и ентузијазмом да се
даље усавршава и прати савремена достигнућа у фармацеутској делатности, што
подразумева лиценца,
сигурно заслужују привилегију прве додељене
лиценце. На
свечаном делу церемоније уручено је још
18 лиценци члановима
Скупштине
Фармацеутске коморе Србије
као и најмлађем фармацеуту из Огранка
Војводина. Чланови
Скупштине ФКС су даље уручивали лиценце
колегама.

>
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Г7ђа Нада Беба, члан
Скупштине ФКС из Огранка
Војводина, уручује лиценце
својим колегама

Г7ђа Нада Ковачевић, декан Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду, при
свечаном чину доделе лиценце

Г7ђа Злата Жувела, директор
ФКС, уручује лиценцу
најмлађем фармацеуту
из Огранка Војводина

Г7ђа Дубравка Мартинов,
председница Скупштине ФКС и
г7ђа Светлана Стојков7Рудински,
члан Управног одбора ФКС,
уручују лиценце својим колегама

Свечаном церемонијом
доделе лиценци завршен
је први циклус добијања
дозволе за самостални
рад, што представља професионални идентитета
сваког фармацеута и почео циклус сталног обавезујућег усавршавања,
учења и рада по највишим
професионалним стандардима уз поштовања етичких принципа на које
смо се обавезали полагањем заклетве. Пред свим
фармацеутима, члановима ФКС и њеним огранцима као и професионалним организацијама фармацеута стоји значајан задатак организовања едукација, праћења нових
сазнања у струци, контроле професиналног рада и
свих осталих активности
на које нас лиценца обавезује.

Г7дин Дарко Ивановић, почасни
члан ФКС при свечаном чину
доделе лиценце

Након уручења лиценци, присутни су уживали у коктелу
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ана 29. новембра 2008. године у Нишу је
одржана свечаност поводом доделе првих лиценци. Том приликом је додељено 158 лиценци
фармацеутима који су остварили право на лиценцу
до 9. септембра 2008. године.
Свечаност је одржана у сали Народног позоришта. Учесницима скупа обратили су се: г-ђа Злата
Жувела, директорка ФКС, г-дин Дарко Ивановић,
почасни члан ФКС и председник Скупштине ФДС,
г-ђа Нада Ковачевић, декан Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и г-ђа Каја Ђорђевић, председница Огранка Ниш са КиМ.

Домаћин свечаности у Нишу,
г7ђа Каја Ђорђевић,
председница Огранка Ниш са КиМ

Скупу су присуствовали и продекан за наставу
Одсека за фармацију на Медицинском факултету у
Нишу, представници локалне самоуправе, представници свих комора здравствених радника,
представници РЗЗО, велетрговина и апотекарских
установа. У програму је учествовао женски хор СКЦ
у Нишу под диригентском палицом г-дина Зорана
Станисављевића.

Свечани чин полагања заклетве
испред директорке ФКС
Г7ђа Злата Жувела, директорка
ФКС, поздравља скуп

Током церемоније доделе лиценце истакнута је њена важност за фармацеуте,
друштво и пацијенте. Истакнуто је да лиценца представља основ за свеобухватније
регулисање апотекарске делатности. Лиценца је и круна једне добро направљене
везе између закона, етике и едукације. Резултат овакве везе представља гарант безбедније, ефикасније и квалитетније фармацеутске здравствене заштите, без које нема
добре здравствене заштите.

Хор СКЦ у Нишу увеличао је ову свечаност

Г7ђа Злата Жувела, директорка
ФКС уручује лиценце својим
колегама

Церемонију доделе лиценци су
пропратили и сви локални медији дајући велики публицитет овом догађају и упознајући општу јавност о значају доделе лиценце. Медији су се том
приликом углавном интересовали за
значај лиценце, за услове њеног добијања и могућност њеног одузимања. Сви фармацеути, који су тог дана
добили лиценцу, положили су заклетву.
Полагањем заклетеве и добијањем
лиценце фармацеути и апотекарска
делатност су закорачили у ново, квалитетније раздобље развоја своје
професије.
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Крушевцу је 29. новембра 2008.године одржана церемонија доделе првих лиценци фармацеута Расинског округа. Свечаност је одржана у
прелепом амбијенту мозаик сале Градске скупштине, уз квалитетан програм и на опште
одушевљење свих учесника. Додељена је 71 лиценца фармацеутима из шест општина. Предивни
хор „Српкиње“ је отпочео и завршио церемонијал
извођењем државне химне и песмом “Тамо
далеко”.

Мозаик сала Градске скупштине и хор “Српкиње“
који је отпочео свечаност

Г7дин Милош
Обрадовић, члан
Скупштине ФКС,
као домаћин
свечаности у
Крушевцу први је
поздравио скуп.

Поздравни говор у својству домаћина одржао је члан Скупштине
ФКС, г-дин Милош Обрадовић. Скупу
су се обратили и г-дин Драгољуб Вучићевић, почасни члан ФКС и г-ђа Драгана Крцуновић, председница огранка
Ужице ФКС, као и градоначелника Крушевца, г-дин Драган Аздејковић. Обраћање г-дина Драгољуба Вучићевића и
градоначелника, г-дина Драгана Аздејковића представљало је “дубок наклон
фармацеутској професији” као израз
поштовања нивоу квалитета услуга и
рејтингу фармацеута у Расинском округу последњих 15 година.

Полагање Заклетве за фармацеуте
чланове ФКС

Г7ђа Драгана Крцуновић,
председница Огранка Ужице,
уручује лиценце колегама из
Расинског округа

Специјални гости су доделили прве
четири лиценце најстаријем, најмлађем
фармацеуту и фармацеутима члановима Скупштине ФКС. Затим су фармацеути, чланови Скупштине ФКС, г-ђа
Драгана Крцуновић, г-ђа Драгана Нагулић и г-дин Милош Обрадовић,
доделили преостале лиценце.
Доделе лиценци су прекидане хорским и поетским наступима, а током самих прозивки фармацеута, амбијент
прелепе мозаик сале је оплемењен мелодијама свечане класичне музике и
оперским аријама. Комплетан програм,
као и конференцију за новинаре, пропратили су локални и регионални медији, дајући највећи медијски простор
овом догађају и приказујући фармацеутску струку у најлепшем светлу. Почаствовани фармацеути, срећни и поносни,
вратили су се на своја радна места са
осећањем још веће одговорности.

Својим присуством скуп је увеличао и
г7дин Драгољуб Вучићевић, почасни
члан ФКС

Част да уручи лиценце припало је и г7ђи
Драгани Нагулић, члану Скупштине ФКС
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Hemofarm

piše istoriju

Dobijanje najstrožijeg FDA certifikata za proizvodnju
i izvoz Metilprednizolon injekcija (Lemod solu) u
dvokomornim bočicama od američke Administracije
za hranu i lekove, 17. novembra ostaće upisane kao
veliki razvojni iskorak Hemofarma.
Hemofarm je jedina farmaceutska kuća ne samo u
Srbiji, već i generalno u ovom delu Evrope koja je
uspela da dobije FDA certifikat. Ovaj istorijski
poslovni iskorak je još jedna potvrda rejtinga kompanije koja proizvodi i promoviše visoko-kvalitetne
generičke lekove. Iza ovog velikog uspeha stoje
dugogodišnji rad tima Hemofarma i podrška STADA
Grupe. FDA certifikat Hemofarmu otvara širom vrata
za izlazak na veoma zahtevno američko tržište. Prve
isporuke planirane su već početkom 2009. a od
izvoza Metilprednizolon injekcija u dve doze očekujemo već u prvoj godini prihod između 10 i 20 miliona
evra – rekao je tim povodom Miodrag Babić na
konferenciji za novinare koja je 24. novembra
odražana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Uspeh dobijanja FDA certifikata ima dodatnu težinu
s obzirom da do američkih apoteka i zdravstvenih
ustanova Hemofarm nije stigao prečicom i jednostavnijim oblicima proizvoda poput tableta i kapsula.
Na najveće tržište ušao je upravo sa liofiliziranim
injekcijama u dvokomornim bočicama koje odlikuje
vrlo komplikovan i osetljiv proces proizvodnje.
Strateški partner Hemofarma u SAD je kompanija
Hospira iz Čikaga sa kojom je potpisan dugoročni

ugovor o poslovnoj saradnji. U planu su, između
ostalog, sirete, ali i nastavak saradnje sa američkim
partnerom u lekovima za terapiju onkoloških pacijenata i drugim farmaceutskim formama. Sa Hospirom
je planiran i razvoj kontraceptivnih proizvoda za
tržišta Novog Zelanda, Južne Amerike, Kanade i
SAD. Takođe, sa čikaškom kompanijom DMS predviđen je plasman tableta Iibuprofena i Paracetamola
što će Hemofarmu povećati izvoz - naglasio je
Nikola Stanković, potpredsednik Hemofarma.
Hemofarm je u SAD registrovao liofilizirane injekcije
preparata Metilprednizolon Natrijum Sukcinat, poznatijeg na drugim tržištima pod zaštićenim imenom
Lemod Solu u dozama od 40mg i 125mg.
Specifičnost ovih proizvoda je dvokomorna bočica
(Hemo Vial, US trade mark Act-O-Vial), tj. u istoj
bočici se nalaze i liofilizirana aktivna supstanca i rastvarač za injekcije. Za razliku od konvencionalnog
pristupa da se liofilizat i rastvarač pakuju u odvojene
bočice, ovaj način dodatno povećava komfor pri primeni, tj. brzu i sigurnu aplikaciju što su dodatni
zahtevi probirljivog američkog tržišta. Hemofarm je
jedini generički proizvođač na svetu koji u portfelju
poseduje metilprednizolon u dvokomornim bočicama. Lemod Solu je sistemski kortikosteroid iz grupe
glukortikoida. Koristi se u terapiji teških akutnih stanja i akutne egzacerbacije hroničnih bolesti kad je
neophodna hitna sistemska primena glukokortikoida
jer oralna terapija nije moguća.

Dragana Brankovi} Min~i} / ~lan UO FKS
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организацији Огранка Ниш са КиМ ФКС, 29. новембра 2008. године, одржана је додела првих
лиценци фармацеутима Огранка Ниш. Свечана церемонија доделе лиценци је одржана у Нишу, Зајечару, Крушевцу и Врању.
У Зајечару је церемонија доделе лиценци фармацеутима Зајечарског и Борског округа одржана у позоришту Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ у присуству званица из културног и јавног живота Зајечара и
Бора, као и гостију из ФКС. У првом кругу лиценцу је
добило 69 фармацеута из ова два округа.

Почетак свечаности доделе лиценци
фармацеутима Зајечарског и Борског округа

Г7ђа Драгана
Бранковић7
Минчић, члан
Управног одбора
ФКС, поздравила
је скуп као
домаћин ове
свечаности

После пригодног програма фармацеути
су положили заклетву, а затим су им лиценце уручили г-дин Бошко Ничић, градоначелник града Зајечара, г-дин Небојша
Јорговановић, председник Управног одбора ФКС, г-ђа Драгана Бранковић-Минчић,
члан Управног одбора ФКС, као и чланови

Скупштине ФКС г-ђа Даринка Агић и г-ђа
Ивана Јовичић.
Да су фармацеути Зајечарског и Борског
округа овај чин веома савесно и одговорно
схватили, говори и чињеница да је додели
лиценци присуствовало свих 69 фармацеута. За све њих као здравствене професионалце, добијање лиценце је
велика част, али и обавеза
да још више унапређују
своју струку и на свом радном месту гарантују квалитетан и ефикасан рад, у
складу са најновијим знањима и стандардима, уз
поштовање свих етичких
принципа.
Након доделе лиценци у
разговору са колегама закључили смо да су сви присутни били задовољни како
самим чином доделе лиценци, тако и целокупном
организацијом овог скупа.
То је велика сатисфакција за
Испред ФКС скупу се обратио г7дин Небојша
нас као организаторе, а таЈорговановић, председник Управног одбора ФКС
кође и за сам Огранак Ниш
који је овом приликом
показао велики степен организованости и
професионалности људи који га воде.

Свечани чин доделе лиценци

Фармацеути Зајечарског и Борског округа
са г7ђом Јованком Франетом, председни7
цом Огранка Војводина, испред које су
положили заклетву
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огућност да град Врање буде један од предложених градова за поделу првих професионалних лиценци за самосталан рад фармацеута
је била велика част, али и обавеза за Организациони одбор Огранка Ниш са КиМ, Фармацеутске
коморе Србије. Преузимање тих обавеза биле су
усклађене са могућностима града Врања јер смо

Почетак свечаности доделе лиценци у Врању

Свечаност је започета интонирањем химне
Републике Србије

Испред домаћина свечаности скуп је
поздравила г7ђа Јасмина Арсић, члан
Скупштине ФКС

желели да на тој церемонији буду присутни сви они, које пре свега доживљавамо као велике пријатеље фармацеута.
У Свечаној сали Скупштине општине
Врање 56 фармацеута је примило своје
прве лиценце. Уз отпевану државну
химну и полагање заклетве коју је прочитала колегиница Милка Видић, члан
Скупштине Фармацеутске коморе Србије, сви фармацеути су показали спремност да преузму нову улогу у реформисаном српском здравству. То значи пре
свега доношење одговорних одлука када је у питању фармацеутска здравствена заштита становништва.
Све речи које су упућене у том дану
биле су пре свега речи обећања, а понајвише веровања да само заједно
здравствени радници могу све предложене мере да прихвате као саставни
део својих радних обавеза.

Полагање Заклетве за фармацеуте чланове ФКС
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организацији ФКС, Огранак Ужице, у суботу
06.12.2008. године, тачно у 12 часова у пет градова овог огранка одржане су свечане церемоније
доделе првих лиценци фармацеутима члановима
ФКС. Прве лиценце примило је укупно 626 фармацеута који су остварили право на лиценцу до
09.09.2008.године. Због великог географског простора који огранак Ужице обухвата уручивање лиценци одржано је у исто време у Ужицу, Краљеву,
Пожаревцу, Крагујевцу и Ваљеву.
Церемонија доделе лиценци фармацеутима Златиборског и дела Моравичког округа одржана је у
прелепом амбијенту свечане сале Градске скупштине у Ужицу. Овом приликом је уручено 112 лиценци фармацеутима из јавних државних, приватних и
болничких апотека.

Фармацеути Златиборског и Моравичког округа
и уважени гости на свечаности доделе лиценце

Свечаном скупу поред фармацеута који су примали
лиценце присуствовали су еминентни и уважени
гости који су својим радом и постојањем допринели и даље доприносе високом месту фармацеутске делатности у друштву: г-дин Драгољуб Вучићевић, почасни члан ФКС и директор компаније
Велефарм, г-ђа Бранислава Миљковић, професор
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, г-ђа Злата Жувела, директорка ФКС, г-ђа Јасминка Бјелетић, члан Управног одбора ФКС, директор компаније Ветфарм, затим председник
скупштине града Ужица, представници локалне самоуправе, директори здравствених установа Ужица
и Чачка, председник СЛД- подружница за Златиборски округ, колегинице у пензији које нису примале лиценце и бројни новинари регионалних и

локалних медија. У
својим поздравним говорима гости су истакли значај добијања
лиценце за фармацеуте, њихов рад, унапређење знања и стално напредовање у струци, њихов однос према
пацијенту и друштву,
повезивање струке и
факултета,
као
и
повезивање струке и
привреде.
Пригодан квалитетан програм учинио је
скуп врло свечаним и
отменим. Програм је
извео хор ученика
Медицинске школе у Ужицу под диригентском палицом г-дина Драгана Мирчића,
драмска секција исте школе под руководством г-ђе Валентине Марковић и ученици
и професори музичке школе у Ужицу.
Част и задовољство поводом примања
првих лиценци видно се примећивало у
очима свих присутних, али та велика част
представља и велику обавезу фармацеутима што су они и поврдили изговарањем реченица свечане заклетве. Прве лиценце,
члановима скупштине ФКС и најстаријим
колегама доделили су гости, а преостале
лиценце уручили су фармацеути чланови
Скупштине ФКС.
Као домаћин, члан организационог одбора и фармацеут са дугим радним искуством у свом поздравном говору дозволила
сам себи да истакнем неке особине које мора поседовати особа која планира да се
професионално бави фармацијом.
Фармација не трпи ограниченог, малодушног, нестручног човека, човека уских
погледа, не трпи ни стручног али затвореног човека који не уме своје знање да примени и пренесе другима. Фармација захтева квалитетног, хуманог, вредног, великодушног, окретног, сналажљивог, поштеног,
креативног, стручног фармацеута, фармацеута широких погледа.
Како фармацеут треба да види себе у
свом раду, о чему треба да размишља док
ради нека му помогну реченице нашег нобеловца Иве Андрића:
“Радите свој посао не гледајући ни лево

Скуп је испред домаћина ове свечаности
поздравила г7ђа Стојанка Томић, члан
Скупштине ФКС

ни десно, ни иза себе ни преда се, али свој
циљ постављајте високо, и тражите мало од
света око себе (што мање то боље) али
много од себе и свога дела.
Желите много, тежите смело и далеко и
високо, јер високи циљеви откривају и
умногостручавају снаге у нама. Тежите
смело ка савршенству великих дела, а
радите предано и стрпљиво на ограниченим и мучним појединостима без сјајног
видика, јефтиног самозадовољства и таште
величине.”

Г7ђа Злата Жувела, директорка
ФКС уручује лиценце колегама
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Краљеву је свечаност доделе лиценци организована у биоскопу Кварт, 6.12.2008. године у 12
сати.
Церемонији су присуствовали г-дин Милош Бабић, градоначелник Краљева, г-ђа Живана Јовановић, први директор Фармацеутске коморе Србије, директори здравствених установа Краљева,
представници СЛД, Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара, пословни партнери, пријатељи апотекарства и колеге пензионери. Испред
Коморе свечаности су присуствовали г-дин Миомир Николић, члан Управног Одбора Фармацеутске коморе Србије, и г-ђица Драгана Совтић.
Свечаности су присуствовале колеге из Горњег
Милановца, Новог Пазара, Рашке, Врњачке Бање,
Ушћа и Краљева.

Испред домаћина ове свечаности скуп је
поздравила г7ђа Драгана Крцуновић,
председница Огранка Ужице

Скупу су се прикладним говорима обратили гдин Милош Бабић, градоначелник Краљева, први директор, зачетник Фармацеутске коморе Србије, г-ђа Живана Јовановић, г-ђица Драгана
Совтић у име Скупштине, Управног одбора и директора Фармацеутске Коморе Србије и г-ђа
Драгана Крцуновић, председник Огранка Ужице
као домаћин скупа. Свечаност је обогаћена културно уметничким програмом који су извели ученици средње Музичке школе „Стеван Мокрањац“
из Краљева.

Г7ђа Живана Јовановић,
први директор ФКС

Г7дин Миомир Николић, члан Управног
одбора ФКС, уручује лиценце колегама

Свечани чин
полагања Заклетве
за фармацеуте
чланове
Фармацеутске
коморе Србије

рен и примерен данашњем времену. Организатор свечаности је стекао
утисак да су наше колеге
и гости били веома задовољни.
116 фармацеута из јавних апотека приватног и државног сектора, болничких апотека
и Завода за јавно здравље је добило позив
за доделу лиценци, а дошло је 113 колега,
тако да је одзив био веома добар.
Првих 20 лиценци уручила је г-ђа Живана Јовановић, других 20 г-дин Миомир Николић, трећих 20 г-ђица Драгана Совтић, а
остале г-ђа Драгана Крцуновић. У току уручења лиценци на биоскопском платну је
приказана прикладна презентација, а после
церемоније уприличен је коктел у фоајеу
биоскопа.
Након церемоније многе колеге и гости
су прилазили организатору, а неки се телефоном јавили у току наредне недеље и похвалили организацију скупа, те га окарактерисали као веома свечан, скроман, одме-

Најмлађи фармацеути су имали
част да им лиценце уручи
председница Огранка Ужице
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вечана додела лиценци одржана је 06.12.2008.
у малој сали Центра за културу у Пожаревцу.
Свечаност је почела у 11.15 а завршена је око 13.00
сати свечаним коктелом. Свечаност доделе лиценце својим присуством увеличали су и наши цењени
гости: г-ђа Ружица Николић, помоћник министра
здравља Владе РС, г-ђа Гордана Симић, председница Етичког одбора ФКС, г-дин Дарко Ивановић,
председник Скупштине ФДС, затим г-ђа Љиљана
Тасић, г-ђа Гордана Вулета и г-ђа Душанка Крајновић, Фармацеутски факултет Универзитета у
Београду, г-ђа Јованка Франета, председница Огранка Војводина, г-дин Дарко Милутиновић, члан
Управног одбора ФКС и представници локалне
самоуправе града Смедерева и града Пожаревца.

Почасни гости на свечаности која је започела
интонирањем химне РС

Поздравну реч су имали:
· Г-ђа Ружица Николић, испред Министарства
здравља РС,
· Г-ђа Гордана Симић, испред ФКС,
· Г-дин Дарко Ивановић, испред ФДС и

Полагање
Заклетве за
фармацеуте
чланове
Фармацеутске
коморе Србије

г-ђица Биљана Илић из Велике Плане, као
најмлађи фармацеут. Остале лиценце су
додељене по абецедном реду и уручивали
су их гости.
Одзив фармацеута је био одличан јер су
сви лиценцирани фармацеути са подручја
два округа присуствовали овој свечаности и
добили лиценце.

Г7ђа Гордана Симић, председница Етичког
одбора ФКС и г7дин Небојша Јорговановић,
председник Управног одбора ФКС и
домаћин свечаности у Пожаревцу

· Г-ђа Душанка Крајновић, аутор Етичког
кодекса фармацеута Србије и Заклетве за
фармацеуте чланове Фармацеутске коморе
Србије.
Прве две лиценце, које је уручила г-ђа
Ружица Николић, добиле су г-ђа Роса Коруновић из Пожаревца, као најстарији, и

Фармацеути из Огранка Ужице на
свечаности доделе лиценце у Пожаревцу

Г7ђа Ружица Николић, помоћник
министра здравља Владе РС уручује
лиценцу најстаријем и најмлађем
фармацеуту

Свако од присутних колега је исказао
велико задовољство због процеса који су
иза нас, а који подразумевају велики административни посао крунисан свечаном доделом лиценци. Шира друштвена заједница
треба да схвати да је лиценца синоним за
квалитет.
Лиценцирани фармацеут је је независан,
непристрастан, ефективан, стручан и одговоран. Само тако ћемо успети да ојачамо
фармацеутску делатност. Свима преостаје
нада да ће ускоро бити формиран Здравствени савет Србије и да ћемо од почетка
2009. године моћи да присуствујемо акредитованим програмима континуиране едукације неопходних за обнављање лиценце.
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вечана додела лиценци Фармацеутске коморе
Србије фармацеутима Огранка Ужице из Шумадијског и Поморавског округа, одржана је у Крагујевцу 6.12.2008. на Медицинском факултету, уз присуство: 119 фармацеута из јавних државних и приватних апотека, г-ђе Наде Ковачевић, декана
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
г-ђе Дубравке Мартинов, председнице Скупштине
ФКС, г-ђе Драгане Јовановић, члана Управног одбора ФКС, г-ђе Каје Ђорђевић, председнице Огранка
Ниш са КиМ, г-ђе Снежане Јовановић, члана
Комисије за посредовање Огранка Ужице, г-дина
Небојше Арсенијевића, декана Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, начелника Управе за
здравствену, социјалну и друштвену бригу о деци и
члана Градског већа за здравствену заштиту.

Председништво (с лева на десно): г7ђа Дубравка
Мартинов, председница Скупштине ФКС, г7ђа Каја
Ђорђевић, председница Огранка Ниш са КиМ,
г7ђа Драгана Јовановић, члан УО ФКС,
г7ђа Снежана Јовановић члан Скупштине ФКС

Свечаност је започела извођењем државне
химне, а потом су уследили поздравни говори, полагање заклетве и додела лиценци. У дружењу које
је уследило по завршетку церемоније, коментари
колегиница и колега су били врло позитивни. Није
једноставно сабрати свако појединачно мишљење
о томе како је церемонија протекла али је преовладало мишљење да је свечаност била непретенциозна, примерена прилици, актуелном друштвеном тренутку и нашим могућностима, с правом мером доброг укуса и осећањем да је један велики
посао обављен, да смо се придружили породици
фармацеута из других земаља који су своје дозволе
за рад добили пре нас. Присуство и обраћање г-ђе
Наде Ковачевић, декана Фармацеутског факултета
Универзитета у Београду, која пред колегиницама
и колегама увек говори топло, непосредно и надах-

нуто, изазвало је велико
задовољство.
Сада је прилика да се
ода признање и захвали
колегиницама из Апотеке
„Крагујевац“, г-ђи Мирјани Протић, г-ђи Мирјани
Шћепановић и њиховим
сарадницима, које су заслужне што је додела лиценци протекла овако успешно. Посао око организације је био велики, као и
њихова искрена намера да
све протекне у најбољем

Свечани чин полагања Заклетве за фармацеуте
чланове Фармацеутске коморе Србије
Г7ђа Нада
Ковачевић,
декан
Фармацеутског
факултета
Универзитета у
Београду

утисак понет са ове свечаности је обновљено осећање припадности својој професији и
подсећање због чега смо одлучили да фармација буде професија којом ћемо се бавити у животу. Заокупљени свакодневним
проблемима које решавамо у нашим апотекама, понекад и сами заборавимо да се
бавимо професијом која је ванредно важна
у једном друштву, поготово ако оно има
намеру да се развије у модерно, а пре свега
хумано друштво.

реду. Биле су одлични, али ненаметљиви
домаћини код којих се осећате уважени и
добродошли.
Свако од нас је понео и лични утисак
везан за овај догађај. Усудила бих се да
кажем да оно што би могао да буде општи

Колеге су уживале како у току доделе,
тако и након примања лиценце

Мислим да је ова свечана додела лиценци била и прилика да се подсетимо да
нико неће ни бранити нити чувати интерес
и углед наше професије ако то ми сами не
учинимо, и то тако што ћемо се руководити начелима наше струке у свакодневном раду. На крају, надам се да нико
неће замерити ако се поткрала нека грешка а да ће свест да је лиценца и право али
и обавеза бити стално присутна.
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едан од најважнијих циљева Фармацеутске
коморе Србије у овој години, упис чланова у
Именик Коморе и издавање лиценци, ускоро се
приводе крају.
Лиценца је уведена Законом о здравственој
заштити и дефинисана као дозвола за самосталан
рад коју морају поседовати сви здравствени радници за обављање послова у здравственим установама и приватној пракси.
У суботу, 6. децембра, фармацеути чланови
Фармацеутске коморе Огранак Ужице, свечано су
примили лиценце у Ужицу, као средишту огранка,
затим Крагујевцу, Краљеву, Пожаревцу и Ваљеву.

Испред ФКС скуп
је поздравила
г7ђа Светлана
Стојков Рудински,
члан Управног
одбора ФКС

Од 188 фармацеута Мачванског и Колубарског
округа уписаних у именик коморе, за сада је 147
фармацеута испунило све услове за добијање лиценци.
На свечаној додели лиценци у Ваљеву као почасни гости били су присутни представници СО
Ваљево, Лекарске коморе Србије, Удружења фармацеутских техничара „Свети Сава“, веледрогерије
‘’Вега’’ Ваљево, Велефарм АД Холдинг компаније и
органа Фармацеутске коморе Србије.

Фармацеути Мачванског и Колубарског округа
на свечаности доделе лиценци

Лиценце су уручили
г-ђа Светлана СтојковРудински, члан Управног одбора Фармацеутске коморе Србије,
и г-ђица Ивана Опачина, председница Огранка Београд.
Поред лиценце, решења о издавању лиценце и
ИД картице, фармацеути
су добили и публикације
„Правни
прописи
о
апотекарској делатности“
и „Етика и право у фармацији“ како би што
боље били упознати са

Свечани чин доделе лиценце у Ваљеву

Лепе утиске са ове свечаности понеће и гости и организатори

законском регулативом
која дефинише област
апотекарства.
Како бављење фармацијом значи стално
учење, усавршавање и
праћење у области фармације, тако лиценцирани фармацеут представља професионалца
који се труди да његов
рад сваким даном буде
све квалитетнији и употпуњен новим сазнањима у области фармације.
Свечану доделу лиценци су пропратили и
медији.
Апотекарска пракса 77 • нов. - дец. 2008 35

Ivana Opa~ina / predsednika ogranka Beograd

О

гранак Београд ФКС имао је част да свечаном
церемонијом која је одржана 13. децембра у
Београду затвори први круг издавања лиценце,
редовним члановима Фармацеутске коморе Србије. Том приликом је своје прве лиценце добило
623 фармацеута из Огранка Београд.
Свечаној церемонији присуствовали су гости
из Министарства здравља Републике Србије, директорка ФКС, председница Фармацеутског
друштва Србије, почасни чланови ФКС, декан
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, представница Скупштине града Београда,
досадашњи директори ФКС, представници комора здравствених радника, председница Савеза
приватних апотекара Србије, чланови Скупштине
и Управног одбора ФКС из претходних сазива,
чланови Управног одбора ФКС, председници огранака ФКС и дугогодишњи пријатељи и сарадници ФКС.
Скуп је испред домаћина свечаности Огранка
Београд ФКС поздравила г-ђица Ивана Опачина,
председница овог огранка. Испред ФКС скупу се
обратила г-ђа Злата Жувела, директорка ФКС а
испред ФДС г-ђа Иванка Милетић, председница
друштва. Испред Министарства здравља Републике Србије скуп је поздравила наша колегиница,
г-ђа Ружица Николић, помоћник министра
здравља РС.
У поздравном говору председница Огранка
Београд је нагласила значај издавања лиценце по
огранцима. Огранци су следили одлуку Управног
одбора ФКС да заузму своје место које им припада по Статуту ФКС и на тај начин укажу јавности да смо се приближили пацијентима и свим
нашим колегама у систему здравствене заштите
Србије. Тако информације биле оне добре или
лоше решавамо заједно. Овим чином је ФКС показала своју спремност да испоштује Закон о
локалној самоуправи који је у жижу свог интересовања поставио примарну здравствену заштиту
а нас као здравствене професионалце да својим
радом у пракси оплеменимо тај Закон. Стуб система сваке добро организоване здравствене
заштите јесте добро информисан грађанин, пацијент, здравствени радник и институције које штите
како интересе грађана тако и здравствених професионалаца. То можемо постићи само јачањем
капацитета огранака ФКС.
Прве лиценце добило је десет фармацеута,
чланова Скупштине ФКС. Њима су лиценце уручили г-ђа Ружица Николић, помоћник министра

Уважени гости који су својим присуством
увеличали свечаност доделе лиценце

Прву лиценцу уручила је г7ђа Ружица
Николић, помоћник министра
здравља Републике Србије

Г7ђа Злата Жувела, директорка
ФКС поздравља скуп

здравља Републике Србије и г-ђа Злата Жувела, директорка ФКС.
Огранку Београд ФКС су у организацији
и реализацији ове свечаности несебичну
помоћ пружили студенти а саму свечаност
увеличао хор студената Фармацеутског факултета Универзитета у Београду „Расковник“.
Полагањем заклетве и добијањем лиценци апотекари су пред собом поставили нове
захтеве и циљеве.
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